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 چکیده: 

است و به آداب و رسوم  یتاکستان یتات شیپدرام شاعر گو یتاکستان بر اشعار عل رسوم محلی شهر ریتأث یپژوهش بررس نیا هدف

به دلیل توجه جامع به زندگی آدمی و اهمیت دادن به دو بعد  رسوم محلی. گرددیاشاره م موضوعات مختلفمنطقه در خصوص  نیا

 تیشاعرانه حائز اهم یهایرسازیتصوجنبه دارای برخوردار بوده و  ییباال تیمذکور از اهم شیدر فرهنگ و ادب گومادّی و معنوی 

رو موجب  نیخطه داشته، از ا نیمردم ا یبر زندگ یشگرف ریمختلف تأث یهایژگیبا داشتن و ژهیبه طور و موضوعات مختلفاست. 

تات زبانان اقوام به فرهنگ و آداب و رسوم  نکهیااست. مقاله حاضر عالوه بر  دهیخصوص گرد نیدر ا یو رسوم خاصآداب  شیدایپ

 زیپدرام نعلی ر اشعار د ،این رسومشاعرانه  ریتصاو لیو تحل فیاشاره دارد، بلکه به توص برخورد با موضوعات مختلفتاکستان در 

 لیو تحل فیبه توص قیتحق نیا رد ن،یصورت گرفته است. بنابرا یدانیو م یاصورت کتابخانهها بهداده یآوراست. جمع افتهیاختصاص 

 موضوعات مختلفمربوط به  آئین و مراسمشده  یپژوهش سع نی. در اشودیدر اشعار پدرام پرداخته م ،محلی-بومیشاعرانه  ریتصاو

 .پدرام اشاره شود یآن در اشعار عل ریشده و به تأث دهیکش ریبه تصو

 

 ، پدرامتاکستان، تات، آئین ،رسوم :یدیکل واژگان
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 مقدمه -1 

و هر آنچه به صورت  شدیاندیم یسخن بدان معناست که آنچه آدم نیملت است. ا کی شهیفرهنگ و اند یتمام نما ۀنییآ اتیادب

نهان و آشکار  یایبه زوا نیسرزم کی یبا مطالعه آثار ادب توانیرو م نیاست. از هم انینما اتیدر ادب زندیسر م یرفتار خاص از و

 زیرا ن شانیا نییو موضوعات گوناگون، رسوم و آ هادهیاقوام مختلف نسبت به پد دگاهیبر شناخت د وهبرد و عال یمردمان آن پ

عواطف و احساسات بشر است و چنانچه  ۀرسان اتیادب گر،ید یقرار داد. از سو لیو تحل هیمختلف مورد تجز عیها و وقادر مناسبت

از  یبه عنوان جزئ تواندیمربوط به آن م یهادهیو پد عتیبه طب یآدم ساساتاح میریدر نظر بگ تیکلّ کیمقوله را به عنوان  نیا

در  پردازدیم عتیکه به وصف طب یچه آن دسته از آثار ادب ستیمدعا ن نیا یبرا لیبه آوردن دل ازیکل محسوب گردد. ن نیا

 یبه تابلو لیتبد ینغز بجا مانده در ادب فارس راز آثا یاریتا آنجا که بس خوردیما به چشم م یشاعران و بزرگان ادب وانیاکثر د

 .گرداندیمخاطب م شکشیرا پ یعیطب یهااز جلوه بایز ییشده و نما عتیاز طب یفردمنحصربه

ها و آداب و رسوم دلیل شوند. تنوع و تعداد آیینفرهنگی جامعه محسوب میآیین ها وآداب و رسوم هر ملت ، سازنده عناصر 

ها و آداب و رسوم های حفظ هویت فرهنگی، بازگشت به آیینغنای فرهنگی یک جامعه است. در روزگار بحران هویت یکی از راه

است. بخصوص بعد از حضور مطرح بوده های تمدنسنتی و فولکلوریک است. سرزمین ایران از دیر باز به عنوان یکی از گهواره

 .دین اسالم در این سرزمین غنای فرهنگ ایرانی صد چندان شده است

ها به سبب دانش و دلیل خاصی از پیشنیان ها و آداب و رسوم فراوان که هرکدام از آنایران با دارا بودن تنوع فرهنگی زیاد و جشن

وده است. اگر چه در ثبت آثار ملموس و ناملموس همت ورزیده اند. ولی صرف ثبت ناتوان بها گاهی از حفظ آنبه یادگارمانده، 

 .یک اثر در گسترش، تعمیم، شناخت و پاسداشت آن کافی نیست

لذا همواره باید به . آنچه نسل جدید ما را ناتوان کرده است نداشتن اطالعات کافی، صحیح و فلسفه هریک از آداب و رسوم است

شود، بیشتر اهمیت داد. باید کوشید تا به ریشه و تر شدن ارتباطات خانوادگی میمختلفی که سبب مستحکمهای مراسم و سنت

بنیان برگزاری این مراسم پرداخت و از امکانات موجود برای دورهمی در شب یلدا و یا سایر رسوم فرهنگی به بهترین شکل 

ها که تنها یک بار و یا محدود در طول سال وجود دارد، بهره فرصتهای مجازی از این استفاده کرد و بدون پرداختن به شبکه

 .برد

قرار دارد. از طرف شمال  رانیا یفالت مرکز یشهر در شمال غرب نیاست. ا نیاستان قزو یهااز شهرستان یکی (ادنیس) تاکستان

. شودیو آوج محدود م زهرانیو از غرب به شهرستان ابهر و از شرق و جنوب به شهرستان بوئ نیبه شهرستان قزو یو شمال شرق

( 41:1377 ،ی. )رحمانندیگویسخن م یو حدود ده شهر و روستا در اطراف آن به زبان تات تان( مردم شهر تاکس7:1392 ،ی)رحمان

  .رودیشمار م به یشمال غرب یهااز زبان یزبان تات یهاشیتاکستان از گو یتات

دار است و قدمت آن با توجه های بسیار قدیمی و پیشینهگویند یکی از زبانزبان تاتی)مادی( که مردم تاکستان به آن سخن می

های کهن ایرانی قابل اثبات است. این گویش از گروه شمالی به پیشینۀ تاریخی آن و نزدیکی ساختمان نحوی و آوایی آن با زبان

 (69: 1390غربی است.)رضا رحمانی،های زبان



 

تات  یآوا»به  توانیم سندهینو نیآمد. از آثار ا ایدر شهر تاکستان به دن132۵اسفند  امیپدرام شاعر تات زبان در س یعل      

 یهاثلالمداستان زد )ضرب ،یزاکان دیعب یپا یمنظومه جا ، رقص مهتاب،البالغهتاکستان(، نهج ی)مجموعه اشعار به زبان تات

 (14: 139۵)پدرام،.اشاره نمود «اریو منظومه سمک ع لو جما لهیتاکستان(، منظومه جم یتات

 

 ینظر یمبان -2

غم صدها جنگ، هنوز با قوت و قدرت تمام به شکوفایی خود ادامه می دهند. رای دارند که علی های دیرینهمردم ایران ما سنت

ها و مراسم سنت این. است گیتی سراسر در ایران نام به بزرگ ملتی همبستگی و دلخوشی مایه ترین ها ی کهن ، بزرگاین سنت

برای حفظ یک انسجام  ، تنها چیزهای باقی مانده از یک هویت ملی است.های درخشان یک تمدن کهنبه همراه آثار و سرمایه

آن دیار را  ۀهای خوب و دیرینبه حفظ و گسترش سنتملی ، برای دمیدن روح انسانی و طراوت به مردم یک مرز و بوم ، ما نیاز 

ترین زیان به مردم، سرمایه ما این است که تدابیری بیندیشیم تا این مراسم با بهترین کیفیت و کم ۀداریم. از وظایف مهم هم

 است تاکستان شهر گفرهن گرشهر که اشعارش ماالمال جلوه نیا یپدرام شاعر توانا علی های ملی و به طبیعت ، برگزار گردد.

پژوهش  نیاست. ما در ا افتهیو در اشعارش نمود  رفتهیپذ ریتاث هااین مراسم و آئیناز  زین شانیو ا هنبود یمستثن نیب نای از

 یم.قرار ده یو بررس لیشاعر توانمند شهرستان تاکستان مورد تحل نیتاکستان را در اشعار  ا رسوم محلی ریتا تاث میبرآن

    

 قیتحق نهیشیپ -3

صورت نگرفته است و با توجه به خأل  یپدرام شاعر تات زبان تاکستان، تاکنون پژوهش یبر اشعار عل رسوم  ریتأث یبررس نهیزم در

 .بپردازند یعلم قیتحق کیشده به  ادی نهیتا در زم دندیگرد بیموضوع، پژوهشگران ترغ نیدر خصوص ا یمطالعات

 

   ها و هدف پژوهشداده یروش گردآور -4

 -یفیرداخته و از روشِ توصپپدرام شاعر تات زبان تاکستان  یبر اشعار عل رسوم محلی تاکستان ریتأث یپژوهش که به بررس نیا در

 اکستانپدرام شاعر تات زبان ت یاثر عل و ته آبادابی سیادن رقص مهتابسلوم ای پیر،  ها از کتاباستفاده شده است. داده یلیتحل

   ت.پدرام شاعر تات زبان تاکستان اس یبر اشعار عل رسوم محلی ریتأث یاند. هدف از پژوهش بررسشدهثبت 

 

 

 

 



 

  هاداده لیتحل-5

 گوشاست-1-5

 ای بود که از اماکن مذهبی یا مراسم جشن برای گشایش کار آورند.روشنی؛ تحفهبه معنی هدیه و تحفه، چشم

 هر زینیه فریش مزاست

 چوماش مروست اوگا یکراست

 شکر خالخالمون مخند

 شون آندا گوشاستشیرینی

 ویمه، عوز، ممیجه، دوشا

 (31: 1379پدرام«)همیمون مو آخوند را

گرفتیم از جمله بادام، گردو، خواندیم و شیرینی میشکرخالخال می-فرستاداش میزاید ما را به خانهترجمه: هر زنی که پسر می»

 «آوردیم.انگور همه را برای آخوند میکشمش و شیرۀ 

 بود.« شکر خالقه= شکر خالق است»جمعی است که با عنوانشکرخالخال: نام سرودی مذهبی و دست

 

 واره-2-5

تر هر روز به نوبت برداری بهتر و بهداشتیهای خود را جهت بهرهنوعی تعاونی و رسم بسیار جالبی بود که زنان یک محل شیر دام

دادند. الزم به ذکر است که در این مراسم به نوبت هر یک با توجه به تعداد گوسفندان خود، گوسفندان محل را م میبه یکی وا

 به چَرا برده و در آن روز کل شیر به دست آمده متعلق به وی بود.

 صب زونا پا مویه»

 چمیش ده خاوه پامیه

 جاوه را بزه بگرم

 نیادرم بیدوشیه

 برارم ماشینچه گاره



 

 (34: 1379پدرام،«)ش مبه آنداش وارهشیر

که من بزها را بگیرم و او شیرشان را بدوشد. برادرم را به گهواره  -کردخواست و مرا هم بیدار می)ترجمه: )مادرم(صبح زود برمی

 داد.(برد و به واره میانداخت، شیر را میمی

 

 لوکه ویجین-3-5

خانه آویختند و صاحبهای قدیمی وجود داشت میاز سوراخ پشت بام که در خانهلوکه ویجین نوعی گرفتن عیدی بود که شالی را 

 کردند.بست و معموال در مورد هویت صاحب شال هم شناسایی نمیچیزی در آن می

 

 لوکه ویجینه مشیمون»

 بونه بونه عیده شویون

 دهشالم که ماویت لوکه

 گل خاتون خاله جاوِ مون

 گیریکاش میه چمه را

 (42: 1379پدرام، «)دو سرخه کرخا ای تومن،

آویختم گل خاتون خاله یک تومان و دو تخم شالم را که از سوراخ بام می -رفتیممی« لوکه ویجین»های عید پشت بام به )شب

 بست.(مرغ سرخ کرده در آن می

 

 هلله-4-5

لحن،  نیا .اقوام تات بوده است انیدرم میقد اریبس یدر ازمنه  ییگرفتن وتن وروح آزما یوکشت یپهلوان نییسماع جزء آ نیا

 .کرده دایپ لفظ ر،ییبه هلله تغ ،یتلفظ زبان تات همان، اال اهلل بوده که در،

زنی، آواز آسیاب دستی، در موسیقی آوازی تاتی بخش مهمی از آواها برخواسته از شغل و پیشه صاحب حرفه است. مثال آواز شخم

سنگی، آواز بلغور کوبی، آواز درو، آواز شکار، آواز چوپان، آواز قالی و شیردوشی و... . بخش قابل آواز آسیاب، آواز هاون چوبی یا 

دهد. این موسیقی زاییده تفکر، نحوۀ نگرش، روحیات و نوع معیشت های هِلَلِه تشکیل میتوجهی از موسیقی تاتی را مقام



 

دو مؤلفۀ سبک و خالقیت فردی هم قدم با وراثت و هویت شود. در این موسیقی هاست، که به صورت شفاهی منتقل میتات

ها از جمله شادی، غم، جنگ، کار و... در های مختلف زندگی تاتقومی به صورت آشکار وجود دارند. هلله نیز در ابعاد و جنبه

ردن عروس به خانۀ ترین نوع هلله، هلله شادی است که در مراسمی چون عروسی، بانواع مختلف کاربرد دارد. یکی از معروف

 ها، در بازگشت عزیزی از سفر یا جنگ و ... بود.ها و جنگداماد، پیروزی در موفقیت

 سمرشون میه میدون»

 لوتا میوینده جویونون

 هللیشون میه اول

 آسانی کشتی مگرچون

 پر زور کم زورش مناشین

 (70: 1379پدرام، «)جرش مگه آمناش زمین

گرفتند حریف زورمند کردند و سپس کشتی مینخست هلله می -شدندریختند و جوانان لخت می)ترجمه:در جای وسیعی کاه می

گذاشت.)این عمل به مفهوم ابراز جوانمردی و جلوگیری از کدورت کرد و بر زمین میزد بلکه بلندش میکم زور را بر زمین نمی

 احتمالی بود.((

به گونه ای به  آیین هللهبا پشتوانه ای فرهنگی، آیینی و حماسی پا به عرصهء هستی نهاد. جزء به جزء ظاهری و باطنی  هلله

وجود آمده که انگار نمایشی است بزرگ و چندین طراح لباس و صحنه، کارگردان و نمایشنامه نویس، مدتی زیاد بر روی آن کار 

 .برودکرده اند تا بر روی صحنه 

دست در دست هم و برای رسیدن به  افراد گونه بود کهگرفت. صورت گروهی اینیین به صورت فردی و گروهی انجام میاین آ

که قدمتی آیین هلله  هابین تات. در کردندهای طبیعی و انسانی، پایکوبی میهدفی مشترک و یا ابراز خوشحالی نسبت به پدیده

را به عهده  نقش رهبری گروه پهلوانمعموالً بهترین شده که این گونه انجام می و، (14: 1388محمدی، )شاهبس طوالنی دارد

انجام ماهرانه حرکات نمایشی توسط دستمالی که در دست راست خود دارد و نیز به کمک  است. او با گیرد و اولین نفر حلقهمی

ت تنظیم سرعت و ریتم حرکت گروه را بر عهده اصواتی هیجان انگیز و گاهی با کالم ضمن افزودن بر هیجان رقصندگان مسئولی

اولین نفر دهد. را در موقعیت بهتری نسبت به مابقی گروه قرار می افرادگیرد. قرار گرفتن در این نقش جذابیت فراوانی دارد و می

ز انجام دهد. بقیه تواند از حلقه جدا شده و با توجه به تبحر خویش حرکات نمایشی فردی نیگاهی برای ایجاد نشاط بیشتر می

با دست راست شال سمت راستی را گرفته و به گروه در حالیکه دست هایشان رو به زمین و در امتداد دو پهلویشان قرار دارد 

میروند و سپس پای راستشان را  عقبقدم به سمت  یکبدین شکل است که افراد  هللهنحوه  .کنندشکل نیم دایره حرکت می

 .و به میزان یک نیم دایره میچرخند ندبه سمت جلو می برمحکم 



 

شال به  کیو پهلوانان، با بستن  شد،یم ختهیر نیزم یپوشال بررو ین،مقداریمع ،یمحل کیدرصورت فردی آن این گونه است 

درآن منظور  یباخت داشته و برد و ینییجنبه آ ییزور آزما نیپرداختند،ا یدهل وسرنا، ابتدا،به گرم کردن بدن م یدورکمر، با نوا

کردند، و سپس  یم بیترغ یگرفتن کشت ینظرنبوده، وافراد حاضر دردور حلقه با گفتن همان هلله)اال اهلل(  دوتن پهلوان رابرا

 وستهیدهل سرنا،پ یدر خاک کردن طرف مقابل راداشت، و نوا یسع گر،یکدیالزم، دوتن با گرفتن کمر،شال  یپس از آمادگ

 شد. ینواخته م

 

 کیسهزرین -5-5

زرین کیسی: دعوت زنان فامیل و آشنا توسط دختران و زنان جوان جهت انجام مراسم زنانه عروسی نظیر پختن نان، لباس بردن 

 و ...

 

 ممونون همه مومینده

 خرجشون موخا میشینده

 ویی موناگایونه ده

 رسم رسوماتی وینده

 بیردن« زرین کیسی»هم 

 (70: 1379هم ویه ارماز ببردن)پدرام،

 «.کردن و بردن عروس« زرین کیسه»بینابین عروسی رسم و رسوم دیگری هم بود مثل -رفتندآمدند و میها میهمانم»

 

 شب یلدا-6-5

 زمین ایران دربه ویژه  شب یلدا یا همان شب چله در تمامی کشورهای نیم کره شمالی، های سال است.شب یلدا از بلندترین شب

 از .است همراه زمستانی وسیاهی، دگرگونی سپیدی نبرد با یلدا شب. است مشهور یلدا شب جشن به که شودمی برگزار جشنی

 .ر می گرددتکوتاه ها وشب تر بلند روزها پس این

 به شب یلدا نماد پیروزی نور،روشنایی،دانایی بر تاریکی ،سیاهی ونادانی است. این رسم باستانی است .مردم روزگاران گذشته 

روشنی خورشید فروزان بیشتر شده وکشاورزی رونق  شب چله نور و زکه از روز های پس ابودند  آموخته تجربه و به زمان مرور



 

پس آن را شب زایش خورشید  است. ظلمت شب درنبرد بنابراین خورشید را نماد نیک دانستند که با تاریکی و بیشتری می یابد.

در زبان اوستایی که مفهوم سال را  sareda سرد آغاز میگردد و واژه به همین خاطر در فرهنگ اوستایی سال با فصل نامیدند.

مسعودی نیز در کتاب قانون  میرساند، در اصل به معنای سرد است. ابوریحان بیرونی درآثارالباقیه روز اول دی را )خور( می نامد.

 .تاس آمده( روز خرم)ی ژهوا هم منابع برخی در. است آورده را نسخه موزه بریتانیا،واژه ی)خوره روز(  خود،

 نماینده تاریکی کند ابوریجان بیرونی از جشن زایش خورشید یاد می (مهر ، میتر) یلدا به معنای زایش است ، زایش خورشید

 بدشگون  باستان ایرانیان برای شب این شودمی تربیش شب اهریمنی تاریکی سال شب ترینطوالنی در  چون و استبوده اهریمن

 نوشیدن خوردن، با جمع شده و شب را  هم دور مردم گردد. نابود اهریمن و تاریکی تا افروختندمی آتش رسیدمی فرا چون و بود

 آنان در خشک های میوه از برخی و فصل تازه هایمیوه و شدمی گسترده ایسفره.  بردندمی سر به گو گفت و کوبیپای ،شادی،

 (137: 1390)بهمن رحمانی،  .شدمی داده قرار

 یلدا شب همان مقصود که است رفتهمی کار به ، چله نشینی چلهشب واژه بیشتر    تاریخی هایدوره همۀ در در تاکستان  

پای کرسی  و رفتندمی هابزرگ مادر و هابزرگ پدر ، ترها بزرگ خانه به نزدیک بستگان و هانوه و  فرزندان  شب این در  است

 تا مهمانان  کردمی پذیرایی میهمانان از فصل هایمیوه و ، گردو ، بادام ، کشمش  چای با  خانه صاحب شدند. دور هم جمع می

 می خوانی شاهنامه سواد با افراد  گاهی .دادندمی فرا گوش  هابزرگتر  هاینقل و هاداستان به و نشستندمی شب از پاسی

 صورت بار یک هفته در حداقل  هانقل ترها و شنیدن دیگر شب های زمستانی هم جمع شدن در خانه بزرگ در معموال .کردند

  . گرفتمی

رسید، از جمله و چند نوع میوه که گاهی به هفت نوع می قند پارچه، جواهر، کله :شامل که  خونچه یا به همراه هدیه  هاتازه داماد

 گالبی، برگۀ آلو، زد برگۀ قیسی، گردو، کشمش، بادام، رفتند آجیل شب یلدا را خانه عروس میگالبی، هنداونه، سیب و .... به 

 واره بود و اگر برف شربت، چای، معمول را نوشیدنی.  بود...  و سیب انار ،هندوانه، یلدا، شب میوۀ و دادمی تشکیل  خرما و انجیر

غذای   .دادمی تشکیل -رساندند می مصرف به کردن مخلوط از پس که ، است انگور شیره و تمیز و تازه برف ترکیبی از -دوشا 

 این بر  تاکستان جمله از  و .... بود. در گذشته برخی از مردم ایران زمین  وکوفته ، )خورشت قیمه( شب یلدا پلو و خورش قابلی

 فصل ، در بخورد هندوانه چله شب در کس هر که  بودند معتقد زیراشود  فراهم باید  حتما چله شب هندوانه  که بودند باور

 و خشک هایمیوه  آن از منظور و  است تاتی زبان در اصطالحی(  چرست شب)  چره شب! . کند نمی تشنگی احساس تابستان

 برکت است و مصرف آن زمستان پر  شگون دارای و رسدمی مصرف به هاخوارکی دیگر همراه که باشدمی  فام سرخ هایمیوه و  تر

 و جوانان کردندمی تاخیر  چره شب  آوردن در هابزرگ مادر که گاهی  یلدا شب جمله از و هانشینی شب در دهدمی نوید را

 : خواندندمی را شعر این مهمانان دیگر

 بچره مــوش آنبارشه                هر که نوره شو چره 

های پنبه اگر و باردمی باران ، کند گریه سرما ننه اگر یلدا، شب در که کند می یان( ماد)تات  مردمان یک باور قدیمی در میان 

 . آیدمی تگرگ شود، پاره مرواریدش گردنبند اگر و ، باردمی برف بریزد، بیرون لحافش

 شود.یلدا و زمستان است آورده میدر زیر بخشی از شعری که در ارتباط با شب



 

 خیلی قشنگ وه زمستون»

 شویون مومه کیه ممون

 پراموه کرسی دوره

 میزیشون قدیمنه گپون

 باسوادون ده مخیشون

 شانومه، امیر ارسلون

 کیه ممون بومینا

 همه پامیوینده سرپا

 آندایشون پله پلون را

 جرین تنشکه ده یاگا

 زارو آمنیشتینده جیرتر

 باقی شون ده امور آور

 ویهپله ننه پا می

 شیه پسینه کیهمی

 ش اونگوپله قوه سینی

 چرزش جوره میهشب

 ممیجه، عوز، ویمه مونه

 (64: 1379پدرام،«)انگه انگوره خوشونه

آمد با سوادان هم ها سخن به میان میشد و از گذشتهدور کرسی پر می-هایش بسیار زیبا بودترجمه: زمستان با شب نشینی

 خواندند.شاهنامه و امیرارسالن می



 

نشستند ها در پایین میدادند بچهترها را در قسمت باالیی کرسی جا میبزرگ -شدندرسید همه پیش پایش بلند میمهمان که می

 سوو دیگران اینسو و آن

های گوناگون: کشمش، گردو، مغز بادام و پرهکرد از شبرفت، سینی بزرگ را پر میخواست و به پستو میمادر بزرگ برمی

 انگورهای آونگ شده.

 

 ازدواج-7-5

 «.یَتَفَکَّرُونَ رَحْمَۀً إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآَیاتٍ لِّقَوْمٍ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَدَّۀً وَ وَمِنْ آیَاتِهِ»

و میان شما عشق و محبّت و از آیات خداوندی است که برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید، که در کنار او آرامش یابید، 

ی از خداست برای مردمی که در گردونه اندیشه و فکر نسبت به حقایق به سر یهاو مهربانی قرار داد، که در این حقیقت نشانه

 21روم، آیه مبارکۀ سوره . برندمی

 اساسی نقش هاآن اجتماعی طرواب و فردی وظایف  انجام در که است انسانی بزرگ هرجامعۀ بنای سنگ خانواده تشکیل و  ازدواج

 ویژۀ آفرینش و فطرت در ریشه که است تاریخ طول در هاانسان اجتماعی سنن زیباترین و ترینمهم از یکی و دارد بنیادین و

 انسان اقتصادی حتی و اعتقادی ،بسیاری از نیازهای روانی، عاطفی، اجتماعی، اخالقی ۀدیل کنندتع و کننده تأمین و دارد آدمی

 شده. گرفته قرار تأکید مورد بسیار اسالم در که است

تر است . معموال فامیل نزدیک به مدت یک هفته در خانه عروس تر و پر هزینهاکستان نسبت به شهرهای دیگر باشکوهت در ازدواج

دربارۀ ازدواج به معرفی جا تالش داریم ضمن معرفی اشعار علی پدرام . در اینپردازندو داماد به پایکوبی و همچنین کمک می

 ازدواج در تاکستان گذشته به صورت اجمالی بپردازیم.

 انگور باغ محصوالت فروش راه از تاکستان مردم درآمد چون شدمی انجام پاییز فصل در اکثراً  ها در تاکستانها یا نامزدیعروسی

 نیز هاعروسی  و  شدرسید ، وضع مالی مردم خوب میها جمع آوری و بفروش مینگور و کشمشا که پاییز فصل در بنابراین بود

 . شدمی انجام فصل این در

 سال یک فاصله در و کشیدمی طول آینده سال پاییز تا هاآن عروسی  کردندبنابراین اگر پسر و دختری را برای هم نامزد می 

 بریم: می نام آنها از خالصه طور به که شدمی انجام  یمراسم

طال  -6اَرماز بری ، یعنی لباس بردن برای عروس  -۵مهمانی  -4خرید  -3قَتِفَت ، یعنی تعیین مهریه و غیره -2خواستگاری ، -1

نوبرانه -12جار  -11مراسم عید  -10 عید شب در بری چلو یعنی بری پِال -9 بری برنج -8 بردن پول یعنی ، بری فِل – 7بری 

 فقط جاما در این ، کردن خالصه برای لذا شد خواهد طوالنی بسیار رسوم این از کدام هر تعریف که  ،  مراسم عروسی -13

 . دهم می شرح را عروسی مراسم



 

تسبیح انداختن  -3مهمانی فامیل  -2نان پختن  -1عروسی یک تات تاکستانی هفت شبانه روز طول می کشید . بدین ترتیب 

(  شو خنه)  بری خَنِه -7 داماد رفتن حمام -6 بردن لباس یعنی بری اَرماز -۵  چَروا سر آربینی یعنی سر بریدن گوسفندان -4

 جهازیه یعنی ، بوردن جیز -10  پوشاندن دامادی قبای یعنی ، یَردَن تَن قابا زُما -9 انداختن پول یعنی باشیندن فِل -8 حنابندان

  ( کشون عروس –وِیه بوردن ) عروس آوردن  -12کمر بستن  -11  آوردن

 هر خونه وار که تی تیه

 دشتشه رسیده ویه

 قط فت را جی شویون

 مومه جانا کیهایلچی

 مواتشون قبول یرا

 (68: 1379چما فری نوکری را)پدرام، 

شان هایی که مناسبتی بودند( خواستگار به خانههایی)شبدر چنین شب -ای که دختر رسیده و دم بخت داشتترجمه: هر خانواده

 پسر ما را به نوکری بپذیرید.( گفتآمد و میمی

 سیادن واتن کاشینده

 ویه بگرون اکینده

 رسمونی دویاره شینده

 کاشینده چینا وینده

 ویونشون مگه ارو

 (68: 1379نه ای رو که هفت شونارو)پدرام،

شد نه برگزار میها که اند. عروسیهای تو گم شدهچه شد که رسم-ها کجایندترجمه: سیادن بگو برگزار کنندگان آن عروسی

 کشید.روز که هفت شبانه روز طول مییک

نونَه بندی : یعنی پختن نان تقریباً بیست روز قبل از عروسی ابتدا بایستی آرد مورد مصرف تهیه شود لذا جوانان فامیل یا دوستان 

های آن زمان به وسیله بردند آسیابکرده برای آرد کردن، آسیاب می چهارپایانهای پر از گندم را بار آمدند و جوالداماد می

شد مادر داماد زنان سفید گیس فامیل را آوردند وقتی که آرد حاضر میها را آرد کرده و به خانه میکردند گندمفشار آب کار می



 

را ها شدند دو زن جوان که آنکرد تا اجازه دهند نان پختن برای عروسی شروع شود گیس سفیدهای فامیل جمع میدعوت می

 به  رفتندهای نو ، آراسته به زر و زیور به دستور گیس سفیدان برای دعوت زنان میگفتند با پوشیدن لباس) زَرین کیسه ( می

ان پختن را شروع کنیم زن صاحبخانه ن داماد عروسی برای بدهید اجازه باشد شما پسر به دست گفتندمی رسیدندمی که خانه هر

داد و زنان زَرین کیسه که یک جفت جوراب یا قدری میوه یا چیز دیگر به دعوت کنندگان انعام میبا گفتن خدا مبارک کند ، 

شد معموال رفتند از فردای آن روز نان پختن شروع میهمراه خود کیسه سرخ رنگی داشتند هدایا را در آن کیسه گذاشته و می

 مبارک گفتن برای شده دعوت زنان از روز هر و کشیدمی طول روزی چند عمل این و  پختندحدود چهار خروار آرد را نان می

 عوض در او و داد می او به نانی انعام عنوان به نانوا رفتمی نانوایی پختن نان دیدن برای که وقتی  آمدندمی داماد خانه به باد

کشید تا نان پختن تمام شود و در این مدت در خانه داماد روزطول می 10داد بدین ترتیب حدود می انعام نانوا به پول مبلغی

 .شدبرقرار بود و هر روز چندین نفر در خانه داماد میهمان بودند تا اینکه پختن نان تمام می کوبیشادی و پایمرتب 

 ای رو تسبو باشیندن

 ای روش برنج اوچیندن

 ای رو وه نونه ببستن

 ای رو چروا سرآربیندن

 د از جاسه روده پی هم ب

 اصله ممونیشون آندا

یک روز پختن نان و یک روز سر بریدن و  -کردن برنج بودروز پاکها و یکترجمه: یک روز با عنوان انتخاب و دعوت مهمان

 دادند.سه روز هم پشت سر هم مهمانی اصلی می -قربانی کردن گوسفندان

کرد و آمادگی خود را برای برگزاری مراسم عروس یا شام دعوت می پدر داماد چند روز قبل از عروسی بزرگان فامیل را به ناهار

های عزادار های وابسته و دوستان، خانوادهکردند که آیا در بین فامیل یا دوستان فامیلنمود بزرگان فامیل ابتدا فکر میاعالن می

وز درگذشتش نرسیده بود برای دلجویی از آن ها یا دوستان ، کسی فوت شده بود و هنوز چهلمین راگر از فامیل ؟ هستند یا خیر

رفتند و با قند به خانه عزاداران میخانواده عزادار پدرو مادر داماد همراه چند تن از بزرگان فامیل با در دست داشتن یک کله

رای احترام ها اجازه برگزاری مراسم عروسی را می گرفتند و گاهی هم باز آن کردن دلجوییو عرض تسلیت و خواندن فاتحه 

کردند یعنی در آن وقت قرق هیچ کس دیگر حقی نداشت به آن حمام برود ریش سفیدان فامیل داماد بیشتر حمامی را قرق می

شدند ، پس از صرف چای و قلیان و میوه اجازه عروسی داده رفتند و پس از استحمام از حمام خارج میو عروس به آن حمام می

عنی دور کردن عزا و سیه روزی از جسم و روح عزاداران سپس همگی به خانه داماد آمده و تاریخ شد این حمام قرق کردن یمی

 عروسی بوسیله بزرگان مشخص می شد 

 



 

 ممونون همه مومینده

 خرجشون موخا میشینده

 ویی مونا گایونه ده

 رسم رسوماتی وینده

 هم زرین کیسی بیردن

 هم ویه ارماز ببردن

 کردن و بردن عروس« زرین کیسه»بینابین عروسی رسم و رسوم دیگری هم بود مثل -رفتندآمدند و میها میترجمه: مهمان

 اولین مرحله مهمانی دادن

ها به گرفتند و بوسیله چوپان محل آننفر از بزرگان محل را در نظر می 200شد مثال بوسیله بزرگان لیست مدعوین تهیه می

 چوپان گفتمی چوپان به را اسامی داشت دست در را مدعوین لیست سواد با نفر یک که ترتیب بدین  شدندمهمانی دعوت می

 شما پسر عروسی …شااان)  با فِرَر اشته  ِدس فالنی آهای.  گفت می بلند صدای با کوبیده را افراد خانه درب و گشتمی محل در

 و کند مبارک خدا آمدمی جواب خانه داخل در و  فالن کس تشریف بیاورید برای مهمانی خانه به جمعه شب مثال شب(  باشد

 خود خانه به «کند مبارک خدا» گفتن با شام صرف از پس آمده داماد پدر خانه به شام صرف برای میهمانان تمام ترتیب بدین

 برقرار بود و پای کوبیدر اکثر اوقات دف زدن و  عروسی ساعات آخرین تا پختن نان شروع از که نماند ناگفته  گشتند؛بازمی

گفتند و با نواختن را می« کرم و اصلی» و« طاهر میرزا و زهره» و« شاه اسماعیل و گلزار» ها داستانعاشقان قصه گو در شب

 .ی می پرداختندیگوچگور ، باالبان و دف برای سرگرمی و شادی اهل عروسی به آوازخوانی و داستان

 ا منبنده انهگرد

 ذومادس برایون منه

 قاباتن یرنده ذوما

 دسش بگرنده خنه

 سیادن جارسمونیه

 ادونه نومندی دیه



 

شوند، که قبایش را بپوشانند و دستش را حنا بگیرند، سیادن از آن ترجمه: دیگر این روزها دوستان داماد و دیگران جمع نمی

 هایت یکی هم باقی نمانده است.رسم

 پروار پیش ماه چند از که) را گوسفندان و از اینکه همه وسایل عروسی را فراهم می کرد مثالً نان را تهیه می کرد پدر داماد پس 

 .کرد می آماده( نموده چاق خوب و بسته

 ها چند زن از طرف فامیل عروس و چند زن از نزدیکان دامادابتدا با درمیان گذاشتن عروسی با پدر و مادر عروس و رضایت آن  

 زنان تریننزدیک برای همچنین و داماد نزدیک زنان  ل براییرفتند و پس از خرید وساوپدر داماد برای خرید لوازم عروسی می

 هر و آمدند می داماد خانه به خوشحالی و شادمانی با نموده میل خانه از بیرون در را ناهار و  خریدندمی خلعت نیز عروس فامیل

ها و لوازم را در مجمعه گذاشتند تا یک روز قبل از عروسی زنان فامیل داماد آن لباسخانه داماد می د دربودن خریده که را چه

 .گذاشتند و دف زنان به خانه عروس می بردندسر میه قرار داده ب

 سمرشون میه میدون»

 لوتا میوینده جویونون

 هللیشون میه اول

 آسانی کشتی مگرچون

 پر زور کم زورش مناشین

 (70: 1379پدرام، «)آمناش زمین جرش مگه

گرفتند حریف زورمند کردند و سپس کشتی مینخست هلله می -شدندریختند و جوانان لخت میترجمه:در جای وسیعی کاه می

گذاشت.)این عمل به مفهوم ابراز جوانمردی و جلوگیری از کدورت کرد و بر زمین میزد بلکه بلندش میکم زور را بر زمین نمی

 لی بود.احتما

 

 ذوماشون کیه ده برمو

 که جاببرنده گرمو

 گرموشون ده قوروق میه

 دویازده ده تا شو



 

 ذوما پشته موشو بابا

 دو طرف ذوما برا

کردند در طرفین داماد دوستانش حمام را از عصر تا شب قرق می -آوردند که به حمامش ببرندترجمه: داماد را از خانه بیرون می

 بابارفتند و پشت سرش می

 اگردستنا بربه بر

 سازنچی آنداشون خبر

 عومی، خالو، عومیه فر

 کیه ده مومینده گلبر

 خلتشون مو ذوما را

 اسبنداشون موند جا را

آمدند برای داماد عمو، دایی، پسرعمو و دیگران از خانه بیرون می -دادندترجمه: در بازگشت خانه به خانه به وسیلۀ ساز خبر می

 کردند.اسپند دود میآوردند و خلعت می

 سازنچی میزیش سازبی

 آوازه خن آواز بی

 شنگشون میه زنون

 قنج قونجه ارمازبی

 اومور ستینده همیشون

 فارسی زبونی مخیشون

رقصیدند و به زبان فارسی رنگ میو زنان هم لباس رنگ -کردندترجمه: مطرب با سازش و خواننده با آوازش، همه شادی می

 خواندند:می

 ماشاال داماد ماشاال



 

 برگ پونه شاخ شمشاد

 عروسش چقدر قشنگه

 ان شاال مبارکش باد

 هابادا مبارک بادا

 ان شاال مبارک بادا

ان شاال مبارک -هابادا مبارک بادا -ان شاال مبارکش باد-عروسش چقدر قشنگه-برگ پونه شاخ شمشاد-ترجمه: ماشاال ماشاال داماد

 بادا

 آخرین رو ویه ده

 ه وهزنون دویازه پی

 مرجمشون گرده میه

 میشینده جیز پیه ده

 جیزونشون مو سر بی

 اللویون فرش خربی

گذاشتند، رفتند، جهیزیه را بر سر میکردند و به دنبال جهیزیه میآوری میترجمه: در عصر آخرین روز عروسی، زنان سینی جمع

 آوردند.رختخواب و فرش را با حر می

 

 تامونا که موه ویه

 بورنده ویهشینده می

 فریه صاب گرداموه

 موشو ویه صاب کیه

 موردشون جاوه نازبی



 

 طمطراق بی، سازبی

رفتند با ناز و بستگان داماد دست جمعی به خانۀ عروس می -رفتند که عروس را بیاورندترجمه: در خاتمه مراسم عروسی می

 آوردند.طمطراق او را به خانۀ داماد می

 دسته دسته ذوما خویشون

 پرونه همیشونویه 

 قشقرقشون را ماشیند

 اوموزستینده، مخیشون

 «ویه چوما، ذوما چوما»

 سنگ کلو همه شما

خواندند، عروس و داماد مال ما رقصیدند و میکردند و میترجمه: دسته دسته خویشاوندون داماد پیشاپیش عروس هلهله می

 سنگ و کلوخ مال شما

 ویه مایه آنگردسته

 هرک هرک مربنسته

 کمشینده کمون میممون

 تک به تک یا دسته دسته

 تنا آمنیشده، جاوه را

 جاخالی مبرچه ذوما

شد داماد رفتند تنها که میگروه میتک یا گروهمهمانانش تک-گریستگشت و زارزار میترجمه: مادر عروس باز می

 برد.می« جاخالی»برایش

 

 

 



 

 گیرینتیجه -6

ها  اطالعات کند تا از چگونگی زندگی افراد و روابط حاکم بر زندگی آنبه ما کمک میشناخت آداب و رسوم و فرهنگ هر جامعه 

که افراد این جامعه در گذشته چگونه دست آوریم. این اطالعات ممکن است مربوط به گذشتۀ یک جامعه بوده یعنی این زیادی به

اند ها توانستهکه آنها بوده و اینهای آنها و کوشششاند و فرهنگ کنونی حاصل تالهای متمادی با هم زندگی کردهدر طول سال

 ی زندگی جمعی خود تالش نمایند. ها روز به روز بر بهبود شیوهگیری از این تالشبا بهره

ها ها، نگرشها، رسمایم با بیان تأثیرپذیری آداب و رسوم اهالی تاکستان از موضوعات مختلف به بیان آئینجا سعی نمودهدر این

اند بپردازیم. خواننده با خواندن آن با بخشی از این اند و بر مردم تاکستان تاثیرات فراوان گذاشتهو... که از بطن زندگی اثرپذیرفته

وجود  گردد و در خواننده این انگیزه را بهشود و این آشنایی باعث ایجاد ارتباط صحیح  با این مردم میآداب و رسوم آشنا می

مندان به ی نگارندگان به عالقهتر دربارۀ این آداب و رسوم، فرهنگ و اشعار اقوام مختلف همت گمارد. توصیهبیشآورد که می

های مختلف فرهنگ و عوامل تأثیرگذار بر آن است. این امر فرهنگ و رسوم اقوام مختلف ایرانی انجام پژوهش بر روی قسمت

 شود.ها میداشتن آنزنده نگاه ریزی جهتسبب شناخت ما از این اقوام و برنامه

 

 منابع فهرست

 قرآن کریم

 (. تاکستان شهری به قدمت تاریخ. تهران:دانشگاه آزاد اسالمی 1390رحمانی، رضا )

 .(. آشنایی با شهر تاریخی تاکستان)سیادن(. قزوین: انتشارات عبید زاکانی1377رحمانی، رضا )

  م.تاکستان:نشرسالریزی شهری تاکستان و نقش آن در جذب توریس(.بررسی جغرافیا برنامه1392رحمانی، زینب )

 (. رقص مهتاب. قزوین: انتشارات اقاقیا.139۵پدرام، علی )

 .اقاقیا. قزوین: انتشارات سلوم ای پیر(. 139۵پدرام، علی )

 سال: انتشارات تاکستان. ته آبادابی سیادن(. 1379پدرام، علی )

نامۀ کارشناسی ارشد نوازندگی موسیقی ایرانی. تحلیل نغمات و حرکات موزون کردی. پایان( تجزیه و 1388محمدی، شیما)شاه

 دانشکدۀ موسیقی. دانشگاه هنر

 ( تاریخ و فرهنگ تات در استان قزوین.تاکستان: انتشارات سال1390رحمانی، بهمن)

 


